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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax +81 3 3769 6901

Verwachte levensduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden software-updates en
onderhoud op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Ultrasound Navigation Ver. 1.0 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Buzz® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Curve™ is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via de onderstaande koppelingen:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Xerces-C++, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

CE-keurmerk

Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen
van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (de
"RMH").
Cranial IGS System Ultrasound Navigation is een klasse IIb-product volgens
de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Indicaties voor gebruik

Het Brainlab Cranial IGS System is een intraoperatief beeldgeleid lokalisatiesysteem voor
minimaal invasieve chirurgie. Het verbindt een freehand-sonde die wordt gevolgd door een
magnetisch sensorsysteem of een passief markersensorsysteem, met een virtuele
computerbeeldruimte voor beeldgegevens van de patiënt, die verwerkt worden door het
navigatiewerkstation. Het systeem is geïndiceerd voor elke medische conditie waarbij het gebruik
van stereotactische chirurgie toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie met een onbuigzame
anatomische structuur zoals een schedel, lang bot of wervel vastgesteld kan worden ten opzichte
van een model gebaseerd op CT, CTA, röntgen, MR, MRA of echo van de anatomie.
Voorbeelden van prodecures omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• Tumorresecties
• Schedelbasischirurgie

Beoogde gebruiker

Het beoogde gebruikersprofiel is als volgt gedefinieerd:
Ok-verpleegkundige, neurochirurgen en assistenten van de chirurg
- Besturen van en omgaan met de Brainlab-software met behulp van de meegeleverde

interfaces (zoals een aanraakscherm)
Brainlab-personeel
- Verzorgen van productadvies en support

Patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische of regionale beperkingen voor patiënten. De beslissing om het
systeem gebruiken ter ondersteuning van een bepaalde behandeling is aan de chirurg.

Beoogde gebruiksomgeving

De applicatie is ontwikkeld voor gebruik op Brainlab-platforms die moeten worden gebruikt in een
ziekenhuisomgeving, in het bijzonder in ruimtes die geschikt zijn gemaakt voor chirurgische
interventies (zoals operatiekamers).
De omgevingsvereisten zijn afhankelijk van het gebruikte navigatiestation en worden voor elk
navigatieplatform afzonderlijk benoemd in de bijbehorende documentatie (bijv. raadpleeg de
betreffende technische handleiding).

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Het systeem gebruiken
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Compatibele platforms

Ultrasound Navigation is compatibel met de volgende platforms:
• Kick
• Curve
• Curve CM
• Buzz IGS

Overige platforms van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende compatibele Brainlab-
platforms beschikbaar komen. Neem contact op met Brainlab support als u vragen over
compatibiliteit hebt.

Compatibele ultrasone apparaten en sondes

Teneinde Ultrasound Navigation te gebruiken, zijn een Brainlab-navigatiesysteem en een BK
Medical ultrasoon systeem vereist. Om ultrasonografie te kunnen gebruiken is een sonde vereist.
Er kunnen in totaal drie verschillende sondes in elk BK Medical-systeem worden geïntegreerd:

Ultrasoon apparaat Compatibele sonde

BK5000

N13C5 Craniotomy

N11C5s Burr-Hole

X18L5s Hockey Stick

Flex Focus 800
BK 8862 Craniotomy

BK 8863 Burr-Hole

OPMERKING. De in de gebruikershandleiding genoemde sondes zijn mogelijk niet in alle landen
goedgekeurd voor intraoperatieve neurochirurgische procedures. Controleer of het beoogde
gebruik van het ultrasone apparaat en de sonde ook intraoperatieve neurochirurgische
procedures omvat.
Raadpleeg de gebruiksinstructies van de fabrikant van het betreffende ultrasone apparaat/de
sonde voor nadere informatie. 

Compatibele instrumenten

• Standaard craniaal referentieframe met 4 Marker
• DrapeLink craniaal referentieframe
• Schedelreferentieframe
• Pointer Craniaal/KNO met stompe tip
• Ultrasoon registratiefantoom
• Ultrasound Integration adapterframe
• Ultrasound Integration adapterbasis
• Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Andere Brainlab-instrumenten

Na uitgifte van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende instrumenten beschikbaar komen.
Neem contact op met Brainlab support als u vragen over compatibiliteit hebt.

ALGEMENE INFORMATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Ultrasound Navigation Ver. 1.0 9



Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de door Brainlab genoemde instrumenten en reserveonderdelen. Het
gebruik van niet toegestane instrumenten/reserveonderdelen kan een nadelig effect
hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van het medische instrument en kan de
veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab-software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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1.6 Training en documentatie

Beperkingen

Deze gebruikershandleiding beschrijft hoe u de software dient te gebruiken om het ultrasone
beeld te regelen en vast te leggen. Deze gebruikershandleiding bevat geen:
• Instructies voor het uitvoeren van een ultrasoon onderzoek of andere medische procedures.
• Medische protocollen voor ultrasone onderzoeken of medische procedures.
• Interpretaties van verkregen scans.

OPMERKING. Voordat u de Ultrasound Navigation-functionaliteiten gaat gebruiken, dient u
getraind te zijn in klinische procedures voor het uitvoeren van ultrasone onderzoeken. 

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support.

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleiding

• Overzicht van de behandelingsplanning en
beeldgeleide navigatie

• Beschrijving opstelling van het systeem in de
ok

• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleiding
Uitgebreide informatie over radiotherapeuti-
sche en chirurgische hardware, doorgaans ge-
definieerd als grote complexe instrumenten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde instructies over het gebruik van
het instrument

Handleiding voor reiniging, ontsmetting en ste-
rilisatie

Bijzonderheden over het reinigen, desinfecte-
ren en steriliseren van instrumenten

Systeem- en technische handleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling
van het systeem

Technische handleiding
Gedetailleerde technische informatie over het
systeem, met inbegrip van specificaties en
richtlijnen

Handleiding voor planning op de locatie

Gedetailleerde vereisten en specificaties voor
het gereedmaken van de klinische locatie voor-
afgaand aan de implementatie van apparatuur
van Brainlab of van derden

Scanprotocol Beknopte documentatie met daarin de scanver-
eisten en procedures

ALGEMENE INFORMATIE
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Gebruikershandleiding Inhoud

Snelle referentiehandleiding

Er is mogelijk een gelamineerde Snelle refe-
rentiehandleiding beschikbaar met beknopte in-
formatie over het meest effectieve gebruik van
dit product

 

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Training en documentatie
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2 OPSTELLING VAN HET
SYSTEEM

2.1 De monitor en camera installeren

Voordat u begint

Afbeelding 1  

De systeeminstelling is afhankelijk van het gebruikte systeem en het soort procedure dat wordt
uitgevoerd. Houd het volgende in gedachten:
• Tijdens de operatie mogen de camera en monitor de chirurg niet hinderen.
• De camera moet gedurende de gehele procedure, inclusief alle registratie- en

navigatieprocedures, vrij zicht hebben op het referentieframe.
• Positioneer de camera alvorens de procedure te beginnen. Voorkom grote aanpassingen van

de camerapositie tijdens een procedure.

De camera opstellen

Stap

1. Sluit het systeem aan en schakel het in. Raadpleeg de systeemhandleiding van het plat-
form (zoals Kick, Curve).

2. Start de software op.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Stap

3. Controleer of het referentieframe zichtbaar is voor de camera.
Het volgende beeld verschijnt om aan te geven of het frame zichtbaar is voor de camera.

①

Als het frame niet zichtbaar is, moeten de afstand en hoek van de camera worden aange-
past tot de frameaanduiding ① zichtbaar is.

Camerascherm

① ②

④

③

Afbeelding 2  

Selecteer Camera om het frameaanduidingsbeeld te openen.

Nr. Beschrijving

① Toont de afstand van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera.
Alle markeerbollen moeten zich binnen de blauwe balk bevinden.

② Toont de positie van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera in
verschillende kleuren (bijvoorbeeld rood en groen).

③ Toont de positioneringstoetsen van de gemotoriseerde camerabesturing (indien aan-
wezig).

④
Wordt gebruikt om de camera te centreren.
OPMERKING. Het centreren van de camera duurt maximaal vijf seconden. Een twee-
de klik deactiveert de centreringsfunctie. 

De monitor en camera installeren
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2.2 De patiënt positioneren

De patiënt positioneren

Afbeelding 3  

Gebruik voor een helder ultrasoon beeld een koppelingsmedium, zoals fysiologisch zout, in
combinatie met de ultrasonografie.
Als er fysiologisch zout in een resectieholte wordt geplaatst, moet dit wel in die holte blijven,
anders is een goede koppeling niet mogelijk. Positioneer de patiënt hiervoor zodanig dat de
craniotomie omhoog wijst, voor zover mogelijk.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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2.3 Het referentieframe positioneren

Plaatsing van het referentieframe

Positioneer het referentieframe zodanig dat het gedurende het gehele verloop van de procedure
zichtbaar blijft. Bedenk waar mogelijk personen of voorwerpen de zichtlijn van het referentieframe
kunnen blokkeren. Het is hierbij nuttig om de camera en het referentieframe aan dezelfde zijde te
positioneren.
OPMERKING. Hoe dichter het frame bij het interessegebied is gemonteerd, hoe nauwkeuriger de
navigatie is. Positioneer het referentieframe zo dicht mogelijk bij het interessegebied zonder dat
het inbreuk maakt op de vereiste operatieruimte. 

Plaatsing van het systeem

Let erop dat de plaatsing van het systeem het werkveld van de chirurg niet beperkt.
Brainlab adviseert het systeem aan het voeteneinde van de operatietafel te plaatsen voor
neurochirurgische procedures, en aan het hoofdeinde van de operatietafel voor KNO-procedures.

Referentieframe niet zichtbaar

①

Afbeelding 4  

Als de camera het referentieframe niet kan zien, wordt het frame niet in het camerabeeld getoond
① en verschijnt de melding Patient Reference Array not visible onder aan het scherm.
Om deze situatie te corrigeren, moet het object of de persoon die de zichtlijn van de camera
blokkeert, worden verplaatst. Het referentieframe mag niet worden verplaatst.

Het referentieframe positioneren
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2.4 De software weergeven

Weergavetips

① ②

Afbeelding 5  

Ultrasound Navigation draait gelijktijdig met de navigatiesoftware en daarbij worden data en
registratie gedeeld.
De software werkt met systemen met één of twee monitors.
• Als u een systeem met één monitor heeft (bijv. Kick), wordt Ultrasound Navigation alleen

wanneer nodig op de monitor weergegeven.
• Als u een systeem met twee monitors heeft (bijv. Curve), wordt geadviseerd de Ultrasound

Navigation op de primaire monitor ① en de navigatiesoftware op de andere monitor ② weer te
geven.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Ultrasound Navigation Ver. 1.0 17



De software weergeven
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3 INSTELLEN
ULTRASONOGRAFIE

3.1 Info over ultrasonografie

Voordat u begint

Hersenverschuiving veroorzaakt door retractie, verlies van vocht, of verwijdering van tumor kan de
navigatienauwkeurigheid op basis van preoperatieve beelden beperken. Ultrasonografie met
navigatie wordt gebruikt om:
• Intraoperatief een hersenverschuiving vast te stellen.
• (Rest)tumor te visualiseren.

Controleer voordat u begint of:
• De patiënt is geregistreerd.
• Het ultrasone instrument correct is aangesloten op het navigatiesysteem.
• De ultrasone adapterbasis en het ultrasone adapterframe correct zijn aangesloten.
• De gekalibreerde sonde correct is aangesloten op het systeem.

Niet geschikt voor diagnostisch gebruik

OPMERKING. De live ultrasone beelden die worden weergegeven op het navigatiescherm zijn
niet geschikt voor diagnostisch gebruik. 

INSTELLEN ULTRASONOGRAFIE
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3.2 Info over gekalibreerde sondes

Voordat u begint

• Ultrasound Navigation werkt alleen met gekalibreerde sondes.
• Alle sondes moeten door Brainlab-personeel worden gekalibreerd.
• Het sondetype, ID-nummer, alsmede de datum en het tijdstip van de laatste kalibratie worden

op het aansluitscherm voor elke gekalibreerde sonde weergegeven.

Een sonde aansluiten

Stap

Een sonde kan worden aangesloten door deze in het ultrasone apparaat te steken, of op het ul-
trasone apparaat te activeren.

OPMERKING. U kunt meerdere sondes op het ultrasone apparaat aansluiten, maar er kan slechts
één sonde per keer worden geactiveerd en gebruikt met Ultrasound Navigation. 

OPMERKING. Controleer de navigatienauwkeurigheid van de sonde regelmatig voor het beste
resultaat. 

Informatie over de sonde

①

②

③

Afbeelding 6  

De pagina met informatie over de sonde wordt weergegeven als er iets mis is met de aansluiting
op het ultrasone apparaat of met een gekalibreerde sonde.
U kunt de pagina met informatie over de sonde te allen tijde openen door Info in het menu Probe
te selecteren.

Nr. Beschrijving

① Alle sondes die voor uw systeem zijn gekalibreerd. Toont ook het bijbehorende sondetype,
ID-nummer, alsmede de datum en het tijdstip van de laatste kalibratie voor elke sonde.

Info over gekalibreerde sondes
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Nr. Beschrijving

② Status van de geactiveerde sonde, alsmede details over het sondetype, ID-nummer, de
datum en het tijdstip van de laatste kalibratie.

③ Status van het ultrasone apparaat (bijvoorbeeld BK-apparaat is aangesloten).

Geen apparaat of sonde aangesloten

Afbeelding 7  

Als er geen ultrasoon apparaat en/of herkende sonde op het Brainlab-systeem is aangesloten,
wordt de status grijs weergegeven en verschijnt de melding NOT CONNECTED.

Aangesloten sonde is niet gekalibreerd

Afbeelding 8  

Als u een sonde aansluit die niet is gekalibreerd:
• Is de status rood.
• Wordt NOT CONNECTED weergegeven.
Om verder te kunnen gaan, moet een sonde worden geactiveerd of aangesloten die wordt
vermeld onder Calibrated probes: (zie hierboven).

INSTELLEN ULTRASONOGRAFIE
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①

Afbeelding 9  

OPMERKING. Nieuwe sondes moeten door Brainlab support worden gekalibreerd. 

Informatie over de actieve sonde

Op de werkbalk kunt u zien welke sonde op dat moment is aangesloten, welke diepte is
geselecteerd en de hoek van de sondepunt (indien van toepassing).
Voor meer informatie over de aangesloten sonde of om de nauwkeurigheid van de sonde te
controleren, kunt u op elk gewenst moment het menu Probe openen.

De Hockey Stick-sondehoek wijzigen

Afbeelding 10  

Stap

1. Sluit de hockey stick-sonde aan of activeer deze.

Info over gekalibreerde sondes
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Stap

2. ① ②

③

Er verschijnt een dialoogvenster wanneer u de hockey stick-sonde voor de eerste maal
activeert.
OPMERKING. Controleer of de hoek van de sondepunt in de illustratie ① overeenkomt
met de hoek van de sondepunt van de fysieke sonde. 

OPMERKING. De voorgeselecteerde hoek is 90°. 

3. Als u een andere hoek van de sondepunt wilt voor uw procedure, kunt u de sondepunt
aanpassen tot de gewenste hoek.

4. Selecteer OK om verder te gaan.

5. Selecteer de bijbehorende hoek uit:
a. Het vervolgkeuzemenu op de werkbalk ③
b. Het menu in het dialoogvenster ②

OPMERKING. U kunt alleen hoeken voor de sondepunt selecteren die voor de sonde met
het overeenkomende ID-nummer zijn gekalibreerd. 

INSTELLEN ULTRASONOGRAFIE
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Stap

6.

De software toont ongeveer vier seconden lang een afbeelding met de geselecteerde
hoek voor de sondepunt waarna de afbeelding automatisch sluit.
• Als u de hoek van de fysieke sondepunt wijzigt, moet u ook de geselecteerde hoek in

de vervolgkeuzelijst wijzigen.
• Als u de hoek van de sondepunt in de vervolgkeuzelijst wijzigt, toont de software een

afbeelding met de geselecteerde hoek van de sondepunt.

OPMERKING. Als de genavigeerde ultrasone gegevens een offset laten zien, moet u controleren
of de hoek van de daadwerkelijke sondepunt en die in het vervolgkeuzeveld wordt getoond,
dezelfde zijn. 

Info over gekalibreerde sondes
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4 OVERZICHT SOFTWARE
4.1 Aan de slag

Inleiding

Ultrasound Navigation is bedoeld als een intraoperatief, beeldgeleid systeem waarmee
chirurgen en hun medewerkers live ultrasone beelden en 3D ultrasonografie-gegevens kunnen
bekijken, vergelijken en over MR/CT-datasets heen kunnen plaatsen.

Workflow

Stap

1. Selecteer alle patiëntdatasets die relevant zijn voor registratie en voor gedefinieerde ob-
jecten.
Voor meer informatie raadpleegt u de Patient Data Manager-softwarehandleiding.

2. Registreer de patiënt (bijv. met Registration).
Raadpleeg voor meer informatie de betreffende softwarehandleiding.

3. Ga verder met de operatie.

4.

Zodra u ultrasone ondersteuning nodig heeft, selecteert u Ultrasound Navigation.
De Ultrasound Navigation ontvangt de patiëntgegevens (inclusief de registratie) van de
bijbehorende Brainlab-navigatiesoftware.

OVERZICHT SOFTWARE
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Lay-out hoofdscherm

① ②

Afbeelding 11  

Nr. Component Beschrijving

① Weergavegebied Toont patiëntbeeldgegevens en eventuele beschikbare objecten,
naast het ultrasonografie-beeld.

② Werkbalk Bevat een lijst met functies.

Aan de slag
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4.2 Navigatiefuncties

Beschikbare navigatiefuncties

Toets Functie

Alerts: Toont een lijst met attenderingen zodra de software proble-
men constateert die uw aandacht behoeven. 

Data: Toont de beschikbare lay-outs, datasets, objecten en andere
gegevens. 

Home: Geleidt u terug naar het hoofdscherm (Content Manager) al-
waar u een nieuwe applicatie kunt selecteren of het programma kunt
afsluiten.

Camera: Opent de camera-app om de referentieframes en eventu-
ele pointers of instrumenten die in het zichtveld van de camera aan-
wezig zijn, weer te geven. 

Screenshot: Maakt een screenshot van het actuele scherm. Het
screenshot wordt automatisch opgeslagen bij de patiëntgegevens.

Scan US: Wijzigt in scanmodus om een 3D ultrasonografie-scan te
maken. 

Back: Terug naar de vorige stap.

Done: Minimaliseert de software of gaat verder naar de volgende
stap.

Extra functies

Toets Functie

Gebruik de wisselschakelaar om Freeze aan/uit te zetten om de vol-
ledige weergave-lay-out, met inbegrip van ultrasone beelden, te be-
vriezen/te hervatten.

OVERZICHT SOFTWARE
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Toets Functie

Open het menu Viewing om windowing uit te voeren, een beeld te
resetten of in en uit te zoomen.

Selecteer het menu Overlay om de tools kleur, drempel en transpa-
rantie te openen.

Open het menu Probe om de sonde-informatie weer te geven of de
nauwkeurigheid te controleren.

Gebruik de wisselschakelaar om Stacking aan/uit te zetten om twee
verschillende 3D ultrasone beelden over één MR/CT-dataset heen te
plaatsen (bijv. voor vergelijking of analyse).
OPMERKING. Alleen beschikbaar in de lay-out Comparison. 

Menu Viewing

Toets Functie

Aanpassen van de helderheid en het contrast van een MR of CT
• Omhoog/omlaag slepen om de helderheid te verhogen/verlagen.
• Naar links/rechts slepen om het contrast de verhogen/verlagen.

Instelling resetten
Selecteren om terug te gaan naar de originele Windowing-instelling.

In- of uitzoomen op een coupe
Druk op de symbolen ⊖ en ⊕ of versleep de schuifbalk:
• naar links om uit te zoomen
• naar rechts om in te zoomen

Menu Overlay

Opties

• Standaard is de wisselschakelaar Color Overlay ingeschakeld.
• Schakel deze uit om het ultrasone beeld in zwart/wit weer te ge-

ven.

• Met de schuifbalk Transparency kan de intensiteit van het erover-
heen geplaatste beeld worden aangepast.

• Alleen actief als de wisselschakelaar Color Overlay op aan staat.

• Met de schuifbalk Threshold kunnen de donkere delen van het ul-
trasone beeld geleidelijk worden gemengd.

• Alleen actief als de wisselschakelaar Color Overlay op aan staat.

Navigatiefuncties
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Menu Probe

Opties

Info: Toont informatie over de aangesloten sonde (zoals datum laat-
ste kalibratie, type).

Verification: Verifieer de sondenauwkeurigheid.

OVERZICHT SOFTWARE
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4.3 Menu Data

Geselecteerde gegevens

Selecteer Data voor toegang tot de beschikbare patiëntgegevens, objecten en lay-outs.
Standaard worden alle vooraf geladen beelden getoond en worden alle objecten verborgen.

Lay-out gegevensmenu

① ②

Afbeelding 12  

Nr. Component Beschrijving

① SELECTED DATA
• Images: Wisselen tussen geladen datasets.
• Objects: Vermeldt alle vooraf geladen objecten.

② LAYOUTS Wisselen tussen verschillende lay-outs.

Menu Data
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Info over datasets

① ② ③

Afbeelding 13  

Alle vooraf geladen datasets en eventuele 3D ultrasonografie-datasets worden weergegeven
onder Images.
• De linkerkolom toont een miniatuurweergave, de modaliteit, het coupenummer en de

coupedikte. Na selectie krijgt het een blauwe rand en een oogsymbool ①.
• De rechterkolom toont de naam van de dataset en de datum en tijd van acquisitie. Als de

dataset als primaire dataset wordt geselecteerd, krijgt het een gele rand ② en een label met
Master ③. Deze dataset wordt in elke weergave gebruikt en bepaalt het standaard
zoomniveau.

Info over objecten

①

②

③

Afbeelding 14  

Open het betreffende menu om de voorgeladen objecten en andere content te zien.
• De linkerkolom toont een miniatuurweergave en het volume (indien van toepassing). Als het

wordt ingesteld op zichtbaar, krijgt het een blauwe rand en een oogsymbool ①.
• De rechterkolom toont de objectnaam en de datum en tijd van acquisitie ②.
• Om alle objecten in een menu te tonen/te verbergen, moeten de toetsen open/gesloten ③

worden gebruikt.

OVERZICHT SOFTWARE
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Dialoogvenster Data

Afbeelding 15  

Zodra er nieuwe intraoperatieve gegevens beschikbaar zijn die met de geregistreerde dataset
worden samengevoegd, verschijnt dit dialoogvenster:

Optie Beschrijving

Yes Toont de in het dialoogvenster genoemde dataset

No Gaat verder met de huidige dataset

Patiënt niet geregistreerd

Afbeelding 16  

Als de patiënt niet geregistreerd is wanneer Ultrasound Navigation wordt geopend, worden er
geen patiëntbeelden getoond en verschijnt de melding Patient not registered onder aan het
scherm.
Selecteer Home om terug te keren naar Content Manager en registreer de patiënt. 

Menu Data
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4.4 Lay-outs

Beschikbare lay-outs

Ultrasound Navigation biedt de volgende lay-outs voor het weergeven van live ultrasonografie-
en 3D ultrasonografie-gegevens. Gegevens worden na verkrijging automatisch in de juiste lay-out
geopend of u kunt een lay-out selecteren uit het menu LAYOUTS.

Lay-out Uitleg

Rechterzijde: Het live ultrasonografie-beeld wordt in de sonderich-
ting over preoperatieve patiëntgegevens geplaatst.
Linkerzijde: De ultrasone kegel wordt in axiale, coronale en sagitta-
le weergaven weergegeven aan de hand van de preoperatieve pa-
tiëntgegevens.

Bovenste rij: Toont MR/CT-gegevens.
Onderste rij: Toont 3D ultrasonografie over MR/CT heen geplaatst.
Beide rijen tonen ook axiale, coronale en sagittale weergaven.

Bovenste rij: Toont MR/CT-gegevens.
Middelste en onderste rijen: Toont de twee meest recente 3D ultra-
sonografie-datasets over MR/CT heen geplaatst.
Beide rijen tonen ook axiale, coronale en sagittale weergaven.

OPMERKING. De weergave van live ultrasonografie- en gereconstrueerde beelden kan vertraagd
worden als het systeem zijn volledige capaciteit benut. 

Gerelateerde links

Lay-out Live ultrasonografie op pagina 40
Lay-out vergelijking op pagina 45
Lay-out resectievoortgang op pagina 45

OVERZICHT SOFTWARE
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5 NAUWKEURIGHEID
VERIFIËREN

5.1 Info over kalibratienauwkeurigheid

Info over het verifiëren van de nauwkeurigheid

Om de nauwkeurigheid van de sonde te waarborgen, moeten alle ultrasone sondes regelmatig
worden geverifieerd.

Frequentie van verificatie

Waarschuwing
Elke keer als u een ultrasonografiegeleide navigatie uitvoert, dient u tijdens de sessie de
nauwkeurigheid te verifiëren.

Dialoogvenster Calibration Accuracy

Afbeelding 17  

Als dit dialoogvenster opent, heeft u de volgende opties.

Opties

Now Selecteer Now om verder te gaan naar de verificatiepagina.

Later
Selecteer Later om de nauwkeurigheid op een later moment te verifiëren. Het dia-
loogvenster blijft tijdens elke ultrasone sessie verschijnen tot de nauwkeurigheid is
geverifieerd.

NAUWKEURIGHEID VERIFIËREN
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De gekalibreerde sonde verifiëren

①

②③
Afbeelding 18  

Nr. Component

①

Als u de ultrasone sonde bij het ultrasone registratiefantoom houdt, toont de soft-
ware een ultrasoon beeld van het fantoom.
• Kleine witte regio’s in het beeld vertegenwoordigen kalibratiepunten (kruising van de

draden in het fantoom).
• Groene draadkruisen geven de berekende positie van de gekalibreerde punten weer

op basis van de sondepositie.
• Beweeg de sonde rondom het fantoom om de uitlijning van de draadkruisen met de

witte regio’s te verifiëren.

② Selecteer Yes als de kalibratie voldoende is.

③ Selecteer No als de kalibratie onvoldoende is.

Gerelateerde links

Nauwkeurigheid verifiëren met het fantoom op pagina 37

Info over kalibratienauwkeurigheid
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Verificatiefantoom aan camera tonen

Afbeelding 19  

Als u de nauwkeurigheid tracht te verifiëren en het registratiefantoom is niet zichtbaar voor de
camera, toont de software een beeld van het fantoom. Breng het fantoom in het zicht van de
camera en probeer nogmaals.

Nauwkeurigheid verifiëren met het fantoom

Stap

1. Houd de sonde rechtop in het midden van het ultrasone registratiefantoom.

2. Verifieer of de groene draadkruisen overeenkomen met de positie van de witte regio’s.
De kalibratie is nauwkeurig als elk draadkruis direct over het witte gebied (draden) valt.

3. Controleer de nauwkeurigheid door de sonde langzaam te bewegen om te zien of de
draadkruisen op het scherm overeenkomen met de beweging van de draden.

4. Als de nauwkeurigheid voldoende is, selecteer dan Yes om te bevestigen.
U kunt nu verdergaan met de procedure.

5. Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, selecteer dan No.
Er wordt een dialoogvenster geopend met tips voor het verbeteren van de nauwkeurig-
heid. Selecteer Try again om terug te keren naar de pagina Verification.

NAUWKEURIGHEID VERIFIËREN
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Nauwkeurigheid verbeteren

Afbeelding 20  

Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, moeten de volgende factoren worden gecontroleerd:
• Controleer of de markeerbollen schoon zijn
• Controleer of de markeerbollen correct op de bolpinnen zijn geplaatst
• Controleer of de ultrasone adapter correct is bevestigd
• Controleer of de klem goed gesloten is

Als de nauwkeurigheid nog steeds onvoldoende is, moet u contact opnemen met Brainlab support
om de sondes opnieuw te kalibreren.

Info over kalibratienauwkeurigheid
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6 ULTRASONE GEGEVENS
VERKRIJGEN EN
WEERGEVEN

6.1 Normale workflow

Info over ultrasone gegevens

Ultrasound Navigation is een intraoperatief, beeldgeleid systeem waarmee gebruikers live
ultrasonografie- en 3D ultrasonografie-datasets kunnen bekijken, vergelijken met en over MR/CT-
datasets heen kunnen plaatsen.
Met de software kunt u een live ultrasonografie-video of nieuwe 3D ultrasonografie-datasets
bekijken.

Normale workflow

Tijdens een procedure worden veel stappen in een Ultrasound Navigation-workflow automatisch
door de software uitgevoerd. Een normale workflow kan er als volgt uitzien:

Stap

1. Verifieer de sondenauwkeurigheid.

2. Voer een live ultrasonografie-navigatie uit en bekijk de realtime resultaten in de lay-out
Live Ultrasound.

3. Selecteer Scan US in de werkbalk.
De scanpagina wordt geopend.

4. Maak een 3D ultrasonografie-scan.
De resultaten van de 3D ultrasonografie-scan openen automatisch in de lay-out Compa-
rison.
Beoordeel de 3D ultrasonografie-gegevens samen met de preoperatieve MR-gegevens.

5. Maak een nieuwe ultrasone scan door nogmaals Scan US te selecteren.
De resultaten van de 3D ultrasonografie-scan openen automatisch in de lay-out Resecti-
on Progress.
Beoordeel de laatste 3D ultrasonografie-scan samen met de vorige scan en de preopera-
tieve MR.

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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6.2 Gegevens Live ultrasonografie

Info over live ultrasonografie

Live ultrasonografie levert ultrasone beelden van het verkregen gebied in realtime, zoals deze zijn
verzonden door het ultrasone apparaat.
• Desgewenst kunt u de video bevriezen om een stilstaand beeld of een screenshot te maken.
• U kunt live ultrasonografie-beelden te allen tijde bekijken.

Lay-out Live ultrasonografie

①

②

Afbeelding 21  

De lay-out Live Ultrasound toont de live ultrasonografie-informatie in realtime, verzonden door
het ultrasone apparaat. Ook toont het de bijbehorende MR/CT-gegevens.
• Linkerzijde: De dataset in axiale, coronale en sagittale ① weergaven, inclusief oriëntatie van

sonde.
• Rechterzijde: De live ultrasonografie-video in geel ② over de MR/CT-gegevens heen geplaatst.

Weergeven Live ultrasonografie

Stap

1. Houd de sonde op het interessegebied.

2. Beweeg de sonde langzaam over het interessegebied, zorg voor voldoende koppeling en
let er tegelijkertijd op dat u het weefsel van de patiënt niet beschadigt.
De videobeelden worden vanaf het ultrasone apparaat in realtime verzonden en automa-
tisch in de lay-out Live Ultrasound weergegeven.
Als u Screenshot selecteert, wordt het screenshot automatisch opgeslagen bij de patiën-
tgegevens.

Gegevens Live ultrasonografie
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6.3 Gegevens 3D-ultrasonografie

Info over 3D-ultrasonografie

De software kan nieuwe interoperatieve 3D ultrasonografie-datasets verkrijgen. Hiervoor wordt
het volume van het hoofd van de patiënt gescand en worden de live ultrasone beelden
gereconstrueerd tot een 3D-dataset. Vervolgens wordt deze op de preoperatieve MR-gegevens
geplaatst. De nieuwe dataset kan worden gebruikt voor navigatiedoeleinden.
• Voor 3D-ultrasonografie moet een scan in de scanmodus worden gestart.
• Na afloop kunt u de ultrasonografie vergelijken met de originele MR/CT-gegevens, of kunt u de

over een MR/CT heen geplaatste ultrasonografie bekijken.

Tips voor het vastleggen van 3D ultrasonografie-gegevens

Voor het beste resultaat:
• Reinig de holte om bloed, met name gestold bloed, te verwijderen
• Vul de holte met fysiologisch zout en wacht tot de luchtbellen verdwenen zijn
• Beweeg de sonde in één lange, langzame en gelijkmatige beweging (ongeveer 10 seconden)
• Maak de scan door de sonde in één anatomische richting (bijv. sagittaal) te bewegen voor de

beste reconstructiekwaliteit
• Het trackingframe moet zo veel mogelijk naar de camera zijn gericht
• Beweeg de sonde niet tweemaal over hetzelfde gebied

Nauwkeurigheid van de verkregen 3D-gegevens

OPMERKING. Als een ultrasone sonde-adapter losraakt, zal de intraoperatief verkregen 3D
ultrasonografie-dataset mogelijk niet overeenkomen met de preoperatieve dataset. 

OPMERKING. Na verloop van tijd kunnen verkregen 3D ultrasonografie-gegevens afwijken van
de actuele patiëntanatomie (bijv. vanwege een hersenverschuiving of resectie). 

OPMERKING. 3D ultrasonografie-acquisitie kan alleen nauwkeurig worden uitgevoerd voor
weefsel dat stabiel gepositioneerd blijft ten opzichte van het Mayfield referentieframe. 

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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De scanmodus gebruiken voor een 3D-ultrasonografie

Afbeelding 22  

Stap

1.

Selecteer Scan US in de werkbalk om een scan te starten.

2.

Breng de sonde in positie en selecteer Start.

Gegevens 3D-ultrasonografie
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Stap

3.

①

Scan Mode ON ① wordt groen en de scan start.

4. Beweeg de sonde langzaam in een doorlopende beweging om een scan te maken.
De software laat een hoorbare toon horen wanneer de sonde over het scangebied be-
weegt.

5.

Selecteer na afloop Stop.

6.

De software verwerkt de beelden en er wordt een voortgangsbalk gevuld.
Selecteer Cancel om de reconstructie te stoppen. Alle gegevens die zojuist zijn verkre-
gen, worden gewist.
U kunt dan een nieuwe scan starten.

7. Wanneer de reconstructie voltooid is, wordt de lay-out Comparison of Resection Pro-
gress geopend (bijv. afhankelijk van het aantal vorige scans dat is verkregen).
U kunt nu de 3D-ultrasonografie met de preoperatieve MR en/of eerdere ultrasone scans
beoordelen.
Om over te schakelen naar een andere lay-out selecteert u Data.

OPMERKING. Beweeg de sonde langzaam en gelijkmatig voor een optimale beeldkwaliteit. Voor
maximale nauwkeurigheid moeten ultrasone gegevens worden verkregen in een langzame
beweging, bij voorkeur in één anatomische richting. 

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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Video Scantechniek

Afbeelding 23  

De eerste keer dat u een scan maakt, toont de software een video met de juiste techniek.

Toets

U kunt deze video te allen tijde bekijken door Instructions in de werkbalk te
selecteren.

Gegevens 3D-ultrasonografie
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Lay-out vergelijking

②

①

Afbeelding 24  

De lay-out Comparison toont het volgende:
• Bovenste rij: De geselecteerde MR/CT-gegevens ① in axiale, coronale en sagittale weergaven
• Onderste rij: 3D ultrasonografie-gegevens over de MR/CT-gegevens heen geplaatst ② in

axiale, coronale en sagittale weergaven
OPMERKING. Standaard toont de lay-out Comparison de meest recente scans, maar u kunt ook
andere 3D ultrasonografie-gegevens voor vergelijking kiezen onder Data. 

Lay-out resectievoortgang

①

②

Afbeelding 25  

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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De lay-out Resection Progress toont het volgende:
• De geselecteerde MR/CT-gegevens ② in axiale, coronale en sagittale weergaven (bovenste

rij).
• De twee meest recente 3D-ultrasonografieën ① over de MR/CT-gegevens heen geplaatst in

axiale, coronale en sagittale weergaven. De meest recente scan wordt in de onderste rij
getoond.

OPMERKING. Standaard toont de lay-out Resection Progress de twee meest recente scans,
maar u kunt ook andere 3D ultrasonografie-gegevens voor vergelijking kiezen onder Data. 

Problemen in de scanmodus oplossen

Afbeelding 26  

De volgende foutmeldingen kunnen worden weergegeven als Ultrasound Navigation niet in
staat is een scan te maken. 

Bericht Handeling

Deactivate Freeze mode on Ul-
trasound device

Om verder te gaan moet u de bevriezingsmodus uitschake-
len op het BK Medical ultrasone systeem en niet in de soft-
ware.

Deactivate Flip mode on Ultra-
sound device

Om verder te gaan moet u de spiegelmodus (gelabeld met
L/R) uitschakelen op het BK Medical ultrasone systeem.

Deactivate Split mode on Ultra-
sound device

Om verder te gaan moet u de splitsmodus uitschakelen op
het BK Medical ultrasone systeem.

Ultrasound Probe not visible De ultrasone sonde is buiten bereik. Breng de sonde in het
zichtveld van de camera en probeer nogmaals.

Patient Reference Array not visi-
ble

Controleer of het referentieframe in het zichtveld van de
camera staat en of de bollen schoon zijn.

Image panned on ultrasound de-
vice. Reset to continue navigati-
on.

Om verder te gaan moet u de weergave resetten op het BK
Medical ultrasone systeem.

Gegevens 3D-ultrasonografie
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6.4 Aanvullende functionaliteiten

Functionaliteit in weergaven

Afhankelijk van de lay-out waarin u zich bevindt zijn er verschillende functionaliteiten beschikbaar.

Gerelateerde links

De transparantie aanpassen op pagina 48
De drempel aanpassen op pagina 49
Stacking gebruiken op pagina 50

De overlay aanpassen

③

④

①
②
③

④

①
②

Afbeelding 27  

Nr. Functie

① Menu Overlay. Selecteer de pijlen om de opties zichtbaar te maken.

②

Standaard is de wisselschakelaar Color Overlay ingeschakeld. Schakel deze uit om het
ultrasone beeld in zwart/wit weer te geven.
• In de overlay Live Ultrasound is de kleuroverlay geel.
• In de lay-outs Comparison en Resection Progress is de kleuroverlay blauw.

③ Met de schuifbalk Transparency kan de intensiteit van het eroverheen geplaatste beeld
worden aangepast.

④ Met de schuifbalk Threshold kan worden ingesteld hoe de lichtere of donkere delen van
het ultrasone beeld worden weergegeven.

De kleuroverlay in- en uitschakelen

Gebruik Color Overlay om de ultrasonografie in gele of blauwe tinten over de MR heen te
plaatsen.

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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Stap

1. Open het menu Overlay.
Standaard is Color Overlay ingeschakeld en kunt u de schuifbalken Transparency en
Threshold naar wens instellen.

2. Om de ultrasonografie in zwart/wit te bekijken, moet Color Overlay worden uitgescha-
keld.
De schuifbalken Transparency en Threshold zijn uitgeschakeld.

OPMERKING. Het live ultrasonografie-beeld kan belangrijke structuren verborgen houden in de
onderliggende dataset. Pas de transparantie of drempel aan om eventuele verborgen structuren
zichtbaar te maken. 

Transparantie en drempel gebruiken

① ② ③

Afbeelding 28  

U kunt de transparantie en/of drempel van een scan aanpassen ② om objecten en contouren
beter zichtbaar te maken.
• Pas Transparency aan om de ultrasone scan meer opaak te maken ①.
• Pas Threshold aan om donkere delen geleidelijk te mengen ③.

De transparantie aanpassen

Afbeelding 29  

Aanvullende functionaliteiten
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Stap

1. Open het menu Overlay.

2. Druk op de symbolen ⊖ en ⊕ of versleep de schuifbalk Transparency:
• naar links om de transparantie van het ultrasonografie-beeld te verlagen
• naar rechts om de transparantie van het ultrasonografie-beeld te verhogen

De drempel aanpassen

Afbeelding 30  

Stap

1. Open het menu Overlay.

2. Druk op de symbolen ⊖ en ⊕ of versleep de schuifbalk Threshold:
• naar links om de drempel van het ultrasonografie-beeld te verlagen
• naar rechts om de drempel van het ultrasonografie-beeld te verhogen

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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Stacking gebruiken

①

Afbeelding 31  

In de lay-out Comparison kunt u Stacking gebruiken om twee verschillende ultrasone beelden
over één MR/CT-dataset heen te plaatsen (bijv. om het scanvolume te vergroten of om 3D
ultrasonografie-datasets met verschillende dieptes te vergelijken).

Stap

Zet Stacking ① op aan.
Er worden twee scans over het MR-beeld heen geplaatst.
OPMERKING. Standaard worden de twee meest recente scans geselecteerd. 

Handmatig gegevens selecteren voor stacking

U kunt handmatig andere 3D ultrasonografie-scans of MR’s selecteren voor Stacking.

Stap

1.

Om de scans of de MR/CT-dataset te wijzigen, selecteert u Data.
Het gegevensselectiemenu opent.

2. Selecteer handmatig in de linkerkolom welke 3D ultrasonografie-datasets u wilt zien.
De geselecteerde items worden met een blauwe rand weergegeven.

Freeze gebruiken

U kunt het ultrasonografie-beeld in elke lay-out bevriezen (bijv. voor analyse of vergelijking).
Wanneer de functie Freeze beschikbaar is, is deze actief in de werkbalk.

Aanvullende functionaliteiten
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Stap

1. ①

②

Zet Freeze ② in de werkbalk op aan.
Het gehele beeld met inbegrip van de live ultrasonografie-beelden bevriest.
Er verschijnt een klein slot-symbool ① rechtsboven in de beeldgegevens.

2. Zet Freeze op uit om het bekijken van livebeelden in de lay-out Live Ultrasound te her-
vatten.

OPMERKING. In de lay-out Live Ultrasound kunt u een ultrasonografie-beeld ook bevriezen door
Freeze op het BK-apparaat te selecteren. 

OPMERKING. Als het bericht Deactivate Freeze mode on Ultrasound device in een 3D
ultrasonografie-lay-out verschijnt, moet u Freeze op het BK-apparaat uitschakelen voordat u
verder kunt gaan. 

ULTRASONE GEGEVENS VERKRIJGEN EN WEERGEVEN
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